
ال يمكننا تحقيق أحدهما دون    -  تعزيز دور المرأة في االستجابة لتغير المناخ والوصول إلى كوكب مستدام

 اآلخر 

 السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر بقلم

  أدى تغير المناخفقد  .  الحالي  للتنمية المستدامة في عصرناالمساواة بين الجنسين واألزمة البيئية أكبر تحديين  تحقيق  عد عدم  ي  

أوجهإلى    19-وتداعيات جائحة كوفيد المساواة  زيادة  العالم  عدم  أنحاء  البيولوجي والتصحر و.  في شتى  التنوع  فقدان  يؤدي 

تتأثر النساء والفتيات بشكل   العالمي،إلى تدمير سبل العيش وزيادة الفقر والتشرد. على الصعيد    الحادةوالتلوث والظواهر الجوية  

عليها  هنفرص حصول ، إال أنبشكل أكبر على الخدمات والموارد اعتمادهن وذلك ألنه رغم، إثر التغير المناخي غير متناسب

 المجتمعية المناخ واالستجاباتتغير د القوة الدافعة للتكيف مع أصبحت النساء على نحو متزاي الواقع، على الرغم من هذا  و أقل. 

 المستدامة. 

المهم ن  ،  اآلن  من  باتباع  الجنسين  بين  المساواة  تسوده  عالم  لتحقيق  معًا  العمل  وقت مضى،  أي  من  ناخ   جه  أكثر  للم  مراعية 

عقد  والتي ت    ، العالم حول المساواة بين الجنسين  قادةل  ملتقى  أكبروهي  ،  ةد. في لجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحةمستدامو

األطراف    لمؤتمر  واستعداًداالنوع االجتماعي وتغير المناخ.    قضايا  ستتفق الحكومات على أولويات معالجة  -في نيويوركحاليًا  

كيف يمكن على  ، ستؤكد أولويات لجنة وضع المرأة  القادم  ( في شرم الشيخ في نوفمبرCOP27والعشرين )  ةالسابع  في دورته 

قضية  أعطت مصر األولوية للطالما  و .  المترتبة عليه  خفف اآلثاريأن  دفع العمل المناخي و يلمساواة بين الجنسين أن  تحقيق ا

والعشرين    ةالسابع  ه األطراف في دورت  لمؤتمررئاستها  ت عتبر  ، وياتمستواللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على أعلى  تحقيق ا

 الدول األعضاء والقطاع الخاص للقيام باألمر عينه.لحث  فرصة  بمثابة

الفقر وإرهاق الميزانيات الوطنية مستويات    زيادةتغير المناخ إلى    إثر تداعيات  ئيةالغذاالمواد  تؤدي الزيادات في أسعار الطاقة و

  أولئك اللواتي يتعرضن ألوجه عدم مساواةالنساء، وال سيما    علىوتعريض القدرة التنافسية للخطر. ويؤثر هذا بشكل خاص  

بالنسبة إلى الحكومة المصرية، حيث تحل مصر في  كبرى  مواجهة انعدام األمن الغذائي أولوية  لوي عد توفير الحماية  .  اخرى

في المائة من األسر في صعيد    74.3فيما تواجه  (،  2019بلدا في مؤشر األمن الغذائي العالمي )  113من بين    55المرتبة  

هد فيه (. وفي وقت نش2020الفاو في   –مصر حالة من انعدام األمن الغذائي )بحسب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

الغذائية،   المواد  أسعار  في  عالمية  إشراكزيادة  النساء    يعد  المحلى أصوات  المجتمع  العالم    فى  االحتياجات   فيحول  تحديد 

الغذائي أمرً  العمل مع ن ظرائنا   اواالستجابة النعدام األمن  المجتمعية. ومن خالل  المرونة  ال غنى عنه لضمان قدر أكبر من 

الوطنيين، المصلحة  العام    وأصحاب  المرأة في القطاعين  قيادة  للمرأة منذ عقود طويلة في تعزيز  المتحدة  تستثمر هيئة األمم 

والخاص، ودعم الدور األساسي للنساء كقوة دافعة للنمو االقتصادي وتعزيز مزيد من الدعم لحقوق المرأة لتعيش حياة خالية من 

جر أو غير مدفوعة األجر. وت عد مجاالت التقدم هذه حاسمة إذا كان  العنف، ودعم مساهمتها في تقديم الرعاية سواء مدفوعة األ

تغير.   لنا أن نرى سبل عيش مستدامة على هذا الكوكب الم 

والقيادة   المشاركة  تعزيز  لضمان   فعالةالينبغي  والكوارث  البيئة  مخاطر  من  الحد  سياسات  تطوير  في  والفتيات  للنساء 

أن البلدان التي يوجد بها عدد أكبر من النساء في البرلمان ومع مشاركة المزيد من النساء في    األبحاث  بين. ت  االستجابات الفعالة

، انخفاض االنبعاثات  اعتماد سياسات وطنية أكثر صرامة لتغير المناخ مما يؤدي إلى  شهدإدارة الموارد الطبيعية المحلية غالبًا ما ت

مع نتائج أفضل على مستوى المحافظة على تلك   وشموالإنصافًا    الموارد الطبيعية بشكل أكثرحوكمة  ا إلى  كما ويؤدي ذلك غالبً 

 مصنفة حسب الجنس  النوع االجتماعي  وبيانات  إحصاءات  جمع  من المهم تحسين  السياسات،ضمن جدول أعمال  و.  الموارد

 وثمة حاجة للقيام باستثمارات كبيرة على جميع المستويات في هذا الصدد.  

بينما تتدفق مليارات  ف.  والبيانات واإلحصاءات القوية أمران أساسيان  النوع االجتماعيلمنظور    المراعي التمويل    يعدكما و

والنوع أقل بكثير يستهدف العالقة بين المناخ ا جزءً فإن جزًءا ضئياًل يتناول النوع االجتماعي و البيئية،الدوالرات على القضايا  

، حيث تجاوز ةالمستدامعاًما قياسيًا لسوق السندات الخضراء واالجتماعية و  2020كان عام    العالمي،. على الصعيد  االجتماعي

٪ من هذا السوق يتوافق مع أهداف تمكين المرأة.  1فإن أقل من    ذلك، أمريكي. ومع    مليار دوالر  600إجمالي اإلصدارات  

يجب   ذلك،للمؤسسات والتعاونيات النسائية. باإلضافة إلى  سهل المنال  وا  يمكن لألدوات المالية المتنوعة أن توفر تمويالً ميسورً 

 لمنظمات النسائية.لتناسب اصممة  م    غ تكونلإلبال أن تشمل المنح البيئية العالمية أو الوطنية أو دون الوطنية شروًطا ومتطلبات  
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  ذلك   يشملو.  من الضروري ضمان وصول المرأة إلى الخدمات األساسية والحماية االجتماعية أثناء األزمات المتعلقة بالمناخو

واالستجابة والتعافي ، وكذلك الوصول إلى خدمات الوقاية  الصحة اإلنجابية والجنسيةة وحقوق  يالصح  الخدمات  إلى  وصولها

تعزيز أنظمة الحماية والرعاية االجتماعية  وعلى نفس القدر من األهمية الحاجة  إلى  .  للعنف    يتعرضن  اللواتي  األساسية ألولئك

والمجتمعات على الشاملة المستجيبة للنوع االجتماعي على الحماية من اآلثار غير المتناسبة لتغير المناخ وتعزيز قدرة النساء  

 الصمود. 

، تساهم الزراعة  لمنظمة األغذية والزراعةوفقًا  ف  .  تستلزم الحلول المستدامة تعزيز االعتراف بقدرات المرأة واالستثمار فيها

وبالنظر    ٪ من القوى العاملة الزراعية(.45عمل للنساء )  مجالأكبر  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لمصر وهي  11.3بنسبة  

 نهج   الواقع  فىهو  صوتها في الحلول المستدامة  إدماج  ضمان دور المرأة وإلى الدور المحوري للنساء في هذا القطاع، فإن  

الن   يشمل  وهذا  ذكي.  الزراعه  تجاري  لمنظ  المستدام،  ىج  المراعية  العيش  سبل  ودعم  اإليكولوجية  الزراعة  النوع  ور  مثل 

للحفاظ    األجدادلمناخ والسيادة الغذائية والبناء على المعارف والممارسات العلمية والمتوارثة عن ا أمام آثار المرنةو االجتماعي

دومة بشبكات الكهرباء الوطنية من شأنه أن  على التنوع. إن توسيع حلول الطاقة المستدامة الالمركزية في المناطق غير المخ

يقلل من رعايتهن وعملهن المنزلي غير  أن لنساء والفتيات وقدرتهن على الصمود والئقة لسبل عيش في توفير يفيد بشكل كبير 

 مدفوع األجر.

لالنتقال إلى االقتصادات الخضراء  والمستجيبة للنوع االجتماعي أمًرا أساسيًا    المرنةهج  تعد مشاركة القطاع الخاص في الن  

وتعبئة القدرات التقنية ودعم استراتيجيات التمويل   التكيف،. ويشمل ذلك تمويل الخدمات المناخية المبتكرة وتقنيات  والزرقاء

المرونة والتكيف الحكومية في وضع  الجهود  الوظائف الخضراء واالستفادة من  الطاقة وتعزيز  التي تستهدف كفاءة   الجديدة 

 كأولويات قصوى.

والثغرات في الوصول إلى التعليم والمعلومات   ،االستثمار المعزز في سد الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسينإن ف ، هعليو

، بما في يسهل الوصول المتكافئ إلى المعرفة الواعية بالمخاطر واالتصاالت والتنبؤ واالستعداد ، من شأنه أنوالمهارات

لبناء القدرات والتعليم وزيادة الوعي بين العالم، في مصر وفي جميع أنحاء ال يزال هناك حاجة ذلك أنظمة اإلنذار المبكر. 

 جابة للمناخ وحلول االستدامة.المصلحة في سوق العمل بشأن إجراءات االست وصاحبات أصحاب

لضمان قدرتها على توقع الكوارث المناخية والبيئية    وتعزيزها  المنظمات النسائيةتشجيع  من المهم    العالمي،على الصعيد  

. يمكن أن يساعد التعاون الحكومي مع المنظمات النسائية في ضمان تلبية سياسات المناخ لالحتياجات  واالستجابة لها بفعالية

 القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي. كما ي مكن أن يس اهم في بناء  والفتيات،المحددة للنساء 

إفريقيا،  و أنحاء  المرأة وقيادتها محرلطالما  في جميع  لكان صوت  الصلة بنجاحات  لًكا رئيسيًا  السنوات ذات  المناخ في  تغير 

فرصة لتسليط الضوء على هذه المكاسب واالستفادة من االلتزام هي  (  COP27)  األطراف  رئاسة مصر لمؤتمروإن  األخيرة.  

 مساواة بين الجنسين تجاه المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث. بال يتسمالعالمي المعزز لزيادة وضمان اتباع نهج 

https://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1308720/

